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АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ КЛІНІЧНИХ ІЗОЛЯТІВ 

БАКТЕРІЙ РОДИНИ ENTEROBACTERIACEAE ЗА БАКТЕРІОЗІВ 

ТВАРИН НА СКОТАРСЬКИХ ФЕРМАХ УКРАЇНИ 

 

В статті представлені результати досліджень впродовж 2018–2021 років 1 562 

зразків біоматеріалів із 97 скотарських ферм різних регіонів України. Всього ідентифіковано 

35 видів мікроорганізмів.  

Було виявлено високу стійкість E. coli до ванкоміцину – 96%; еритроміцину – 82%; 

амоксіциліну – 77%; тетрацикліну – 60%; канаміцину – 56%. Дещо нищі показники 

стійкості у цефалоспоринів: до цефтіофуру – 51%; до цефотаксиму – 31%; до 

фторхінолонів:  данофлоксацину – 27%; офлоксацину – 27%; левоміцетину – 34%; 

гентаміцину – 35%. Результати досліджень свідчать також про високу резистентність 

ізольованих культур бактерій роду Proteus до різних групи антибіотиків. 

Ключові слова: антибіотикорезистентність, бактерії, ізоляти, 

родина Enterobacteriaceae, рід Proteus. 

 

Вступ. В сучасному розвитку науково-технічного прогресу, в тому числі 

медичної науки і практики, багато уваги приділяється проблемі вивчення 

умовно-патогенних мікроорганізмів, їх ролі в інфекційній патології тварин та 

людини. До таких мікроорганізмів відносяться декілька родів родини 

Enterobacteriaceae, зокрема – Citibacter, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, 

Serratia, Yersinia та інші [1]. 
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Згідно сучасної таксономії родина Enterobacteriaceae належить до Групи 

факультативно-анаеробних грамнегативних паличок розмірами 0,3–1,8 мкм; 

це – рухомі перитрихи або нерухомі, які мають або не мають капсулу, 

неспороутворюючі, кислотонестійкі. Ростуть на звичайних пептонних та 

м’ясних поживних середовищах. Досить багато представників родини є 

нормальною мікрофлорою шлунково-кишкового каналу тварин та людини. 

Більшість патогенних видів родини характеризуються наявністю джгутиків та 

пілі для адгезії до клітин макроорганізму [2]. 

Серед представників родини Enterobacteriaceae найкраще досліджена 

бактерія Escherichia coli, яка використовується як модель для вивчення не 

тільки цієї родини, але й інших бактерій, їх генетики, біохімії і клітинної 

біології [3–5]. 

Етіологічну роль протеїв у розвитку запальних та гнійних осередків в 

організмі тварини підтверджено вченими, клініцистами та нашими 

багаторічними дослідженнями. Бактерії роду Proteus спричиняють та 

ускладнюють інфекційні захворювання в асоціації з іншими мікроорганізмами 

[6–8]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у 2017 році вперше 

опублікувала перелік стійких до дії антибіотиків «пріоритетних патогенів» – 

12 видів бактерій, які представляють найбільшу загрозу для здоров’я людини. 

Перелік має стати орієнтиром та стимулом для наукових досліджень та 

розробок в галузі створення нових антибіотиків та був розроблений в межах 

діяльності ВООЗ щодо боротьби із глобальною проблемою стійкості до 

протимікробних препаратів. Зокрема, у цьому переліку звертається увага на 

загрозу, яку представляють грамнегативні бактерії, резистентні до дії відразу 

декількох антибіотиків. До приорітетної групи відносяться бактерії із 

множинною антибіотикорезистентністю, які і представляють особливу 

небезпеку. У цю групу входять і різноманітні види родини Enterobacteriaceae 

(у тому числі, Klebsiella, E. coli, Serratia та Proteus).  

Родина Enterobacteriaceae залишається актуальною та спричиняє цілий 

перелік захворювань людини та тварин:  

 нервової системи: менінгіт, енцефаліт, множинний неврит; 

 сечовидільної системи: пієліт, пієлонефрит, цистит; 

 шлунково-кишкового каналу: апендицит, холецистит, панкреатит, які 

можуть ускладнюватись перитонітом; 

 легенів: пневмонії; 

 ЛОР-органів: отити, назофарингіти; 

 очей: кон’юнктивіти; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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 сепсис, як результат вищеназваних захворювань та, зазвичай, має 

полімікробний характер [9, 10]. 

У цих бактерій сформувалась стійкість до дії широкого переліку 

антибіотиків, включаючи карбапенеми та цефалоспорини третьої генерації, які 

найбільше ефективні із усіх антибіотиків щодо лікування бактеріальних 

інфекцій із множинною лікарською резистентністю [11, 12]. 

Метою наших досліджень було вивчення антибіотикорезистентності 

клінічних ізолятів бактерій родини Enterobacteriaceae виділених за бактеріозів 

тварин на скотарських фермах України. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили в лабораторії 

бактеріальних хвороб тварин  Інституту ветеринарної медицини НААН, а відбір 

зразків проводили  в скотарських господарствах України.  

Визначення чутливості до антимікробних препаратів проводили на 

середовищі Мюллер-Хінтона за методом Bauer-Kirbi з використанням 

стандартних комерційних дисків з антибактеріальними препаратами. 

Приготування мікробних суспензій проводили відповідно до оптичного 

стандарту каламутності 1,0 одиниць за шкалою McFarland. Результати значення 

діаметрів затримки росту інтерпретували з урахуванням визначення клінічних 

категорій чутливості (чутливі, помірно чутливі та резистентні) в залежності 

таблиць граничних значень EUCAST (www.eucast.org) [5–7]. 

За дослідження біохімічних властивостей, крім висіву на строкатий ряд, 

використовували тест-системи АРІ 20Е для ідентифікації мікроорганізмів 

родини Enterobacteriaceae (bioMerieux, Франція) [8]. 

Впродовж 2018–2021 років було досліджено 1 560 зразків біоматеріалів із 

97 скотарських ферм різних регіонів України, в тому числі, проби молока від 

хворих на мастити та вагінальні змиви за ендометритів корів, носовий слиз за 

респіраторного синдрому у телят, фекалії від тварин з діареєю, ексудат при 

запальних процесах кінцівок. 

Результати досліджень та їх обговорення. Всього досліджено 1 562 

ізоляти, ідентифіковано 35 видів мікроорганізмів [9]. Із них бактерії родини 

Enterobacteriaceae склали від 30,49% до 41,73% серед усіх виділених видів 

мікроорганізмів. Так E. coli була ідентифікована в середньому у 22,64% зразків, 

бактерії роду Proteus – 12,85%, Klebsiella spp – 0,52%, Salmonella spp – 0,13% 

зразків (табл. 1). 

За результатами наших досліджень було вивчено 

антибіотикорезистентність клінічних ізолятів E. coli, що виділені від хворих на 

інфекційні хвороби бактеріальної етіології корів та телят. Потрібно відмітити 

найбільший відсоток випадків ізолювання ешеріхій відносно інших видів 

мікроорганізмів. Проте спостерігалась сезонність бактеріозів, спричинених 
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E. coli, а саме: в зимовий період зменшувалась їх кількість, крім інфекцій 

шлунково-кишкового каналу. Результати отримані впродовж 2021 року подано 

в таблиці 2. 

Таблиця 1 

Видовий склад мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae ізольованих із 

біоматеріалів від хворих телят та корів  

 

№ п/п Назва мікроорганізму 

2018 рік, 

n=532 

2019 рік, 

n=308 

2020 рік, 

n=240 

2021 рік, 

n=482 

кількість 

ізолятів, % 

кількість 

ізолятів, % 

кількість 

ізолятів, % 

кількість 

ізолятів, % 

1. E.coli 23,87 18,8 24,2 23,7 

2. Proteus mirabilis 13,53 10,4 10,0 8,7 

3. Proteus vulgaris 2,07 0,97 0,4 1,7 

4. Proteus spp 1,13 - 0,4 0,4 

5. Proteus morganii - - - 1,7 

6. Klebsiella spp 0,38 - - 1,7 

7. Enterobacter spp 0,56 - - - 

8. Citrobacter spp - - - 0,2 

9. Yersinia spp - - - 0,2 

10. Salmonella spp 0,19 0,32 - - 

11. Morganella morganii - - 0,4 - 

12. Serratia marcescens - - 0,4 - 

Всього 41,73 30,49 35,8 38,3 

 

Отже, слід відмітити високу стійкість виділених ізолятів E. coli до 

ванкоміцину – 96%; еритроміцину – 82%; амоксіциліну – 77%; тетрацикліну – 

60%; канаміцину – 56%. Дещо нижчі показники стійкості у цефалоспоринів: до 

цефтіофуру – 51%; до цефотаксиму – 31%; до фторхінолонів: данофлоксацину – 

27%; офлоксацину – 27%; левоміцетину – 34%; гентаміцину – 35%. Результати 

аналізу кількості антибіотикорезистентних клінічних ізолятів E. coli виділених 

із біоматеріалів хворих телят та корів впродовж 2019–2021 років досліджень 

подано на рисунку 1. 

Слід зазначити, що впродовж періоду досліджень (2019–2021 рр.) до 6-ти 

із 12 антибіотиків встановлено збільшення резистентних ізолятів E. coli. 

Тенденція є загрозливою, що дає підстави для застосування найшвидших та 

ефективних заходів з боротьби із антибіотикорезистентністю мікроорганізмів. 

Також результати досліджень доводять важливу етіологічну роль ешеріхій 

у виникненні бактеріозів тварин. Відсоток резистентних ізолятів E. coli 

підтверджує, що стійкість до антибіотиків різних груп є проблемою при виборі 

засобів лікування інфекційних хвороб тварин. 
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Таблиця 2 

Результати вивчення антибіотикорезистентності клінічних ізолятів 

E. coli (2021 рік) 
 

Антибіотики 
Чутливі Помірно стійкі Резистентні Всього проб 

К-ть проб К-ть проб К-ть проб К-ть проб 

Амоксицилін 3 10% 4 13% 24 77% 31 100% 

Гентаміцин 17 43% 9 22% 14 35% 40 100% 

Цефтіофур 3 7% 17 42% 21 51% 41 100% 

Данофлоксацин 24 58% 6 15% 11 27% 41 100% 

Цефотаксим 25 64% 2 5% 12 31% 39 100% 

Офлоксацин 22 54% 8 19% 11 27% 41 100% 

Ріфампіцин 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Еритроміцин 3 8% 4 10% 31 82% 38 100% 

Тетрациклін 8 20% 8 20% 25 60% 41 100% 

Канаміцин 4 10% 14 34% 23 56% 41 100% 

Левоміцетин 15 37% 12 29% 14 34% 41 100% 

Ванкоміцин 1 2% 1 2% 39 96% 41 100% 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

%

Назви антибіотиків

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 
Рис. 1. Вітсоток антибіотикорезистентних клінічних ізолятів E. coli 

виділених  із біоматеріалів хворих телят та корів,  

n = 56, n = 24, n = 41. 
 

Нами було вивчено чутливість бактерій роду Proteus до антибактеріальних 

препаратів, оскільки за нашими даними цей збудник виявився другим за 

кількістю виявлених ізолятів. 
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Отже, результати проведених бактеріологічних досліджень засвідчили 

участь бактерій роду Proteus в асоціаціях мікроорганізмів, що ускладнюють 

перебіг захворювань різної етіології та наносить значні збитки галузі скотарства 

(табл. 3). 

Таблиця 3 

Антибіотикорезистентність бактерій роду Proteus до антибактеріальних 

препаратів, 2019–2021 рр, n = 80 

 

Антибіотики 

Концентрація 

антибіотика у 

диску, мкг 

Резистентні 

Proteus 

mirabilis 

Proteus 

vulgaris 
Proteus sрр 

Proteus 

morganii 

n % n % n % n % 

Амоксицилін 20 62 66,7 10 66,7 7 77,8 1 100,0 

Ванкоміцин 30 71 74,0 15 93,75 7 87,5 2 100,0 

Гентаміцин 10 34 36,6 4 26,7 5 55,6 0 0,0 

Данофлоксацин 5 24 37,5 5 31,25 4 44,4 0 0,0 

Ерітроміцин 10 54 76,1 12 80,0 7 100,0 2 100,0 

Канаміцин 30 38 46,3 9 56,25 5 71,4 1 50,0 

Левоміцетин 30 36 42,9 8 50,0 4 50,0 0  0,0 

Офлоксацин 5 27 31,0 3 18,75 3 33,3 1 50,0 

Ріфампіцин 5 58 89,2 7 100,0 5 83,3 0 0,0 

Тетрациклін 30 49 68,1 11 84,6 7  87,5 1 50,0 

Цефтіофур 30 26 27,7 7 43,75 6 66,7 2 100,0 

Цефотаксим 30 23 26,7 4 30,8 5 55,6 1 50,0 

 

Результати досліджень свідчать про високу резистентність досліджуваних 

ізольованих культур мікроорганізмів до антибіотиків. Виявлені мікроорганізми 

характеризувались наявністю резистентності до групи аміноглікозидів  

(36,6–71,4%), цефалоспоринів (26,7–66,7%), глікопептидів (74,0–93,7%), 

фторхінолонів (18,7–44,4%), макролідів (76,1–100,0%); ріфампіцину  

(93,3–100,0%). 

В результаті проведеної роботи встановлено найвищу чутливість ізолятів 

роду Proteus до групи цефалоспоринів та фторхінолонів (рис. 2). 

Слід зазначити, що до 9 із 12 антибіотиків збільшився відсоток 

резистентних ізолятів Proteus mirabilis впродовж 3 років досліджень. Це 

підтверджує таку ж проблему антибіотикорезистентності збудників бактеріозів 

тварин, як і при аналізі  інфекцій спричинених E. coli. 

Отже, за бактеріологічних досліджень біоматеріалів від хворих тварин, 

ізольовано культури умовно-патогенних мікроорганізмів, які є етіологічними 

чинниками бактеріозів тварин або ускладнюють перебіг хвороб неінфекційної 

природи. Ідентифікація збудників дає змогу розробити своєчасно схему 

лікування згідно визначеної антибіотикограми. Встановлення спектру найбільш 

поширених мікроорганізмів дає змогу оптимізувати санітарно-гігієнічні заходи 
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утримання та годівлі тварин, а також звернути увагу на ефективний 

менеджмент.  

 

 
Рис. 2. Вітсоток антибіотикорезистентних клінічних ізолятів 

Proteus mirabilis виділених із біоматеріалів хворих телят та корів,  

n = 33, n = 12, n = 21. 

Висновки та перспективи подальших досліджень: 

1. Серед досліджених 1 562 (2018–2021 рр) ізолятів, ідентифіковано 

35 видів мікроорганізмів; бактерії родини Enterobacteriaceae склали від 30,49% 

до 41,73% від усіх виділених видів мікроорганізмів. 

2. Встановлено високу стійкість виділених ізолятів E. coli до 

ванкоміцину – 96%; до еритроміцину – 82%; до амоксіциліну – 77%; 

тетрацикліну – 60%; канаміцину – 56%. Нищі показники стійкості у 

цефалоспоринів: до цефтіофуру – 51%; до цефотаксиму – 31%; до 

фторхінолонів: данофлоксацину – 27%; офлоксацину – 27%; левоміцетину – 

34%; гентаміцину – 35%. До 6 із 12 антибіотиків, що входили до переліку 

моніторингу, збільшився відсоток резистентних ізолятів E. coli впродовж 

3 років досліджень. 

3. Результати досліджень свідчать про високу резистентність 

досліджуваних ізольованих культур бактерій роду Proteus до антибіотиків. 

Протеї резистентні до групи аміноглікозидів (36,6–1,4% досліджених ізолятів), 

цефалоспоринів (26,7–66,7%), глікопептидів (74,0–93,7%),  фторхінолонів 

(18,7–44,4%), макролідів (76,1–100,0%); ріфампіцину (93,3–100,0%). Слід 

зазначити, що до 9 із 12 антибіотиків збільшився відсоток резистентних ізолятів 

бактерій виду Proteus mirabilis за період 2019–2021 рр. досліджень. 
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В перспективі важливо продовжити вивчення бактерій родини 

Enterobacteriaceae та їх ролі у інфекційній патології продуктивних тварин. 

Встановлення антибіотикорезистентності клінічних штамів ентеробактерій 

дасть змогу використовувати раціональну антибіотикотерапію з метою 

подолання глобальної проблеми стійкості до антибактеріальних препаратів. 

Перспективним є вивчення механізмів явища антибіотикорезистентності, в тому 

числі і на молекулярно-генетичному рівні.  
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ 

БАКТЕРИЙ СЕМЕЙСТВА ENTEROBACTERIACEAE ПРИ БАКТЕРИОЗАХ 

ЖИВОТНЫХ НА СКОТОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ УКРАИНЫ / Айшпур Е.Е., 

Муштук И.Ю., Шеремет Н.А., Крищук Ю.С., Киевская А.В., Гуменюк В.В., Ермоленко А.Н., 

Деревянко Н.Н. 

 

В статье представлены результаты исследований на протяжении 2018–2021 годов 

1 562 образцов биоматериалов из 97 скотоведческих ферм разных регионов Украины. Всего 

идентифицировано 35 видов микроорганизмов.  

Было выявлено высокую стойкость выделенных E.coli к ванкомицину – 96%; к 

эритромицину – 82%; к амоксициллину – 77%; тетрациклину – 60%; канамицину – 56%. 

Ниже показатели стойкости у цефалоспоринов: к цефтиофуру – 51%; к цефотаксиму – 

31%; к фторхинолонам: данофлоксацину – 27%; офлоксацину – 27%; левомицетину – 34%; 

гентамицину – 35%. 

Результаты исследований свидетельствуют также о высокой резистентности 

изолированных культур бактерий рода Proteus к разным группам антибиотиков.  

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, бактерии, изоляты, 

семейство Enterobacteriaceae, род Proteus. 

 

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF CLINICAL ISOLATES OF THE 

ENTEROBACTERIACEAE FAMILY IN CASE OF ANIMAL BACTERIOSIS ON CATTLE 

FARMS IN UKRAINE / Aуshpur О.Y., Mushtuk I.Y., Sheremet N.O., Krishchuk Y.S., 

Kyivska G.V., Gumeniuk V.V., Yermolenko O.M., Derevyanko M.M. 

 

Introduction. In the modern development of scientific and technological progress, including 

medical science and practice, much attention is paid to the study of opportunistic pathogens and 

their role in infectious diseases of animals and humans. Such microorganisms include several 

genera of the family Enterobacteriaceae. When developing WHO documents on combating the 

global problem of antimicrobial resistance, attention is drawn to the threat posed by gram-negative 

bacteria that are resistant to multiple antibiotics. 

These bacteria have developed resistance to a wide range of antibiotics, including 

carbapenems and third-generation cephalosporins, which are the most effective of all antibiotics in 

treating bacterial infections with multiple drug resistance. 

The goal of our work was to study the antibiotic resistance of clinical isolates of bacteria of 

the family Enterobacteriaceae isolated from animals sick with bacteriosis on livestock farms of 

Ukraine. 

Materials and methods. The research was conducted in the Laboratory of Bacterial 

Diseases of Animals of the Institute of Veterinary Medicine of NAAS, as well as in livestock farms of 

Ukraine. 

Determination of susceptibility to antimicrobial drugs was performed on Mueller-Hinton 

medium by the diffusion method according to the Bauer-Kirbi method using standard commercial 

disks with antibacterial preparations. 

During 2018–2021, 1 562 samples of biomaterials from 97 livestock farms in different 

regions of Ukraine were studied, including milk samples from cows with mastitis and vaginal swabs 
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in endometritis cases, nasal mucus from calf with respiratory syndrome, feces from animals with 

diarrhea, exudate in inflammatory processes of the limbs. 

Results of research and discussion. A total of 1,562 isolates were studied, and 35 species of 

microorganisms were identified. Bacteria of the Enterobacteriaceae family ranged from 30.49% to 

41.73% of all isolated species of microorganisms. 

It should be noted the high resistance of selected isolates of E. coli to vancomycin – 96% of 

isolates; to erythromycin – 82%; to amoxicillin – 77%; tetracycline – 60%; kanamycin – 56%. 

Insignificantly lower resistance to cephalosporins: to ceftiofur – 51%; to cefotaxime – 31%; to 

fluoroquinolones: danofloxacin – 27%; ofloxacin – 27%; chloramphenicol – 34%; gentamicin – 

35%. And it should be noted that during the study period (2019-2021) the percentage of resistant 

isolates of E. coli increased to 6 out of 12 antibiotics. 

The results of research indicate a high resistance of the studied isolated cultures of 

microorganisms genus Proteus to antibiotics. Proteus are resistant to the group of aminoglycosides 

(36.6-71.4% of the studied isolates), cephalosporins (26.7-66.7%), glycopeptides (74.0-93.7%), 

fluoroquinolones (18.7-44, 4%), macrolides (76.1-100.0%); rifampicin (93.3-1.0.0%). So it should 

be noted that the percentage of resistant isolates of Proteus mirabilis increased to 9 of 12 

antibiotics during 3 years of research. 

Conclusions and prospects for further research. According to the results of research, high 

resistance of selected isolates of E. coli to antibacterial drugs was registered, as well as an increase 

in antibiotic-resistant clinical isolates over the years of research. 

The results of research indicate a high resistance of the microorganisms of the genus 

Proteus to antibiotics. Analyzing the results, we can conclude that the most sensitive were Proteus 

cultures to the group of cephalosporins and fluoroquinolones. 

In the future, it is important to continue the study of bacteria of the family 

Enterobacteriaceae and their role in infectious pathology of productive animals. Establishing 

antibiotic resistance of clinical strains of enterobacteria will allow the use of rational antibiotic 

therapy to overcome the global problem of resistance to antibacterial preparations. It is promising 

to study the mechanisms of the phenomenon of antibiotic resistance, including at the molecular 

genetic level. 

Keywords: antibiotic resistance, bacteria, isolates, family Enterobacteriaceae, genus 

Proteus. 
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